
 

 
 

 
 
 

L'INSTINT O LA CRÒNICA D'UNA XERRADA AMB 
JOVES DE SON ROCA 

Un acord tàcit entre els formadors, provinent en part de l'escola angloxasona i 
de la psicologia humanista, és afirmar que ells també aprenen dels que els 
escolten. Una mostra de coqueteria intel·lectual.  

Em veig obligat a fer aquesta introducció amb l'objectiu de subratllar que, per 
una vegada, la convenció es va fer realitat. Fa unes setmanes em demanaren 
que durant unes hores expliqués a un grup de joves les raons de l'actual 
situació socioeconòmica i les virtuts de participar en política. Encara que 
l'encàrrec sobrepassava tant les meves capacitats com el temps disponible, 
vaig acceptar pensant que avui més que mai cal aportar, per modesta que sigui 
aquesta aportació. A més, com rebutjar la proposta d'unes persones que 
s'adonen de la importància que els joves siguin subjectes actius de les seves 
vides? 

La xerrada es va realitzar un dissabte al matí a Son Roca un barri obrer de 
Palma,on hi ha un 70% d'atur. Dels 11 joves assistents només dos d'ells fan 
feina. Són monitors d'un projecte d'oci i temps lliure per nins del barri, NAUM, 
un paradigma de treball per a la comunitat des de la realitat i l'honestedat.  

Una vegada asseguts els vaig demanar si ells havien vist canvis d'uns anys 
enrere fins avui, al barri, en la seva família, ells mateixos. Els silencis inicials es 
trencaren ràpidament, i començaren a descriure els blocs de pisos (blocs!) als 
què els han tallat l'aigua i els viatges dels seus inquilins a una font per proveir-
se d'aigua. La multiplicació del tràfic de drogues,explicat sense cap tipus de 
judici moral, ja que els joves feien l'anàlisi que era l'única sortida per moltes 
famílies, tot i que també asseguraven patir els efectes de l'augment d'aquest 
mercat (baralles i conflictes als vespres). Tots destacaren la gran quantitat 
d'homes en edat de treballar que omplen els carrers del barri als matins, així 
com la normalitat dels "pisos de patada", famílies que ocupen habitatges sense 
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pagar. Davant d'això la meva explicació de la crisi financera perdia rellevància, 
així que vaig decidir escoltar-los. 

Els vaig demanar per les trajectòries vitals dels seus pares i padrins. Després 
que cada un explicàs d'on havien vingut, les raons de deixar la seva terra 
d'origen i a què es dedicaren aquí, la majoria s'adonà que tenien un passat molt 
semblant, (excepte un malinés i un mallorquí, en aquella aula hi havia 9 joves 
d'origen andalús). Escoltant-los, vaig tenir la sensació que per primera vegada 
es referien als seus padrins de forma diferent. Havien lluitat molt per arribar fins 
avui en condicions molt desfavorables. 

Establert un clima de confiança els vaig demanar la seva opinió. Quins 
pensaven ells que eren els motius de la desfeta econòmica? Relativa sorpresa: 
una part significativa expressà convençuda que tots érem responsables, ja que 
havíem viscut millor del que ens podíem permetre. Així, durant 10 minuts l'aula 
es convertí en una caixa de ressonància dels missatges del sistema, qual 
programa de tele 5 anomenat "Síndrome d'Estocolm". El formador va reprimir la 
seva tendència natural a pontificar, es controlà i els demanà, aquesta vegada a 
tots, en què es concretava aquest viure per damunt de les seves possibilitats. 
El silenci que es produí possibilità que aquells que no estaven d'acord amb 
aquest plantejament mostrassin la seva oposició. Però el discurs oficial es va 
tornar a fer fort, aquesta cop era un al·legat en favor de la inutilitat de protestar i 
participar en política. El que resultà curiós va ser que, encara que era el tema 
de la xerrada, no va fer falta plantejar-ho directament. La seva lògica era nítida, 
mobilitzar-se pels altres quan et jugues la feina, el benestar de la teva família, 
més quan l'altre segurament no t'ajudaria en la situació contrària, era propi 
d'estúpids. Més a més quan protestar no serveix de res, exemples en tenien i 
molts.  

En aquesta situació és quan el formador dissimula les seves dificultats 
emfatitzant la seva actitud d'escolta, quan en realitat es troba perdut. Com 
arribar a ells? Els arguments no basten, ni les xifres. Els exemples rellisquen, i 
en joves que no toleren l'esperança, que no han vençut mai, l'esperança fa mal. 
Les raons de "l'expert", del paracaigudista que ha anat a la Universitat, d'un 
que ha estat a la Galeria dels Ufizzi, d'un que ha tingut les condicions 
socioeconòmiques per saber qui és Stendhal, són innòcues per aquests joves.  

Vaig decidir entrar en el seu món i la seva lògica, i em vaig atrevir a demanar-
los: 

Creieu que un jove de la vostra edat que ha anat a La Salle o a Montesion, un 
jove que visqui a Son Vida o al Passeig Mallorca, tindrà una vida millor que la 
vostra? Tots afirmaren en silenci, cap escletxa de dubte. Un jove que anirà a la 
universitat, que no tindrà dificultats per tenir la millor cobertura sanitària, el 
germà petit del qual no abandonarà el col·legi amb 13 anys, un jove que 
viatjarà per Europa, Qui ha viatjat de vosaltres? Silenci, escolta... Aquest jove, 
és millor que vosaltres? S'ho ha guanyat? S'ho mereix? Quins són els seus 
mèrits per tenir una vida millor que la vostra?  



 

La resposta va ser instintiva i clara: no! no havia fet res per gaudir de tot allò. 
No! no era ni més intel·ligent ni capaç. Instint, instint de classe. A partir d'aquí 
vaig ser insistent, Per què? Per què? 

L'aula es transformà i els joves identificaren amb molta precisió aquells factors 
que provoquen la desigualtat estructural. Una sanitat i una educació en 
decadència minva les seves oportunitats, això no ho veien des de la seva 
experiència sinó mirant als seus germans petits. Identificaren que el treballador 
està indefens front a les decisions de l'empresari de torn, que quan una 
empresa contracta estrangers amb sous de misèria, aquests no són els 
culpables, sinó l'empresari que s'aprofita de la desesperació aliena. Avui 
aquests joves, els seus pares, germans i veïnats són els estrangers 
desesperats que desitgen un sou de misèria.  

L'aula s'havia transformat, els joves m'havien acceptat i ara m'escoltarien. Era 
el moment d'explicar de quina manera els seus repadrins i padrins havien lluitat 
i guanyat allò que ells pensaven que era natural. Les vacances pagades, les 
jubilacions, la sanitat pública, els centres de salut als barris, les beques, el 
subsidi d'atur. Fins i tot aquest formador els va esmentar una lluita llarga i dura 
d'uns pocs com ells contra una dictadura sanguinària.  L'instint els deia que res 
va ser regalat.  

La setmana següent al formador li contaren que diversos joves anaren amb la 
coordinadora d'entitats de Son Roca al ple de l'Ajuntament de Palma, per 
expressar la seva oposició a la privatització de la piscina municipal. Els joves 
havien matinat, molt prest, havien agafat l'autobús de línia, aguantaren la 
soporífera espera del ple, i finalment cridaren juntament als seus veïnats, units 
amb gent d'altres barris. Potser per primera vegada l'esperança els hi ha donat 
treva, la piscina no es privatitzarà. 

Aquest formador s'imagina als joves asseguts als bancs de la sala de plens de 
l'Ajuntament, cridant colze amb colze amb aquelles dones que partiren als 14 
anys del sud d'Espanya, dones de genolls castigats i mirades fermes. Dignes.  

Aquest formador a vegades té rampells d'optimisme. 

 


